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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
Obec Chanovice, IČO 00255556, Chanovice 36, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel") podal dne 14. 11. 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem: 

"Veřejné osvětlení Újezd u Chanovic v rozsahu akce ČEZ Distribuce IE-12-0007222" 
 

na pozemku parc. č. 256/1, 256/10, 608/1, 608/7, 609, 612/1, 613, 619, 623, 627 v katastrálním 
území Újezd u Chanovic, obec Chanovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

− Veřejná technická infrastruktura.  

− Nová osvětlovací soustava bude tvořena 19ks světelných míst s uličními LED lampami   

− Účelem užívání stavby je osvětlení pozemní komunikace.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

− Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 256/1, 256/10, 608/1, 608/7, 609, 612/1, 613, 
619, 623, 627 v katastrálním území Újezd u Chanovic, obec Chanovice. 

− Nová trasa podzemní kabelová VO začne na hranici pozemku p.č. 608/1, kde bude 
umístěno světelné místo 1/A. Kabel povede skrz pozemek p.č. 608/1 a dále bude křížit 
pozemek p.č. 619 směrem k pozemku p.č. st. 13, u kterého bude umístěno světelné místo 
2/A. Kabel povede zejména na krajní části pozemku p.č. 619 (silnice). Světelná místa 2/A     
a 3/A budou umisťovány u hranic pozemků p.č. 21 a p.č. 23. Dále kabelová trasa povede 
skrz pozemek p.č. 609, kde na jeho hranicích společně s pozemkem p.č. st. 19 bude 
umístěno světelní místo 5/A, z kterého se opět napojí na silnici p.č. 619. Dále budou 
světelná místa 6/A a 7/A osazena u hranic pozemků p.č. 26 a p.č. 206/1.  

− Trasa kabelu překříží pozemek p.č. 619 u hranice pozemku p.č. st. 19 a napojí se na 
rozpojovací jistící skříň SR1, která bude umístěna na pozemku p.č. 608/7 po jehož hranici 
kabel povede na pozemek p.č. 623, kde se bude nacházet světelné místo 29/S u hranice 
s pozemkem p.č. st. 1/3 a světelné místo 28/S u hranice s pozemkem p.č. st. 1/8. Kabel se 
napojí na stávající rozpojovací jistící skříň ČEZ Distribuce (ČEZd-R2 SR522), odkud povede 
na pozemek p.č. 627, kde se umístí světelné místo 27/S.  
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− Před stávající rozpojovací jistící skříň ČEZ Distribuce (ČEZd-R2 SR522) umístěné na 

pozemku p.č. 623 se trasa kabele odkloní a bude pokračovat na okraji pozemku p.č. 623, 
kde budou umístěny světelná místa 26/S u hranice pozemku p.č. st. 1/4 a 25/S u hranice 
pozemku p.č. 262/3.  

− Trasa kabele se opět napojí na pozemek p.č. 619, kde se umístí světelná místa na hranici 
pozemku p.č. 264/3 – 8/A, p.č. 264/17 – 9/A, p.č. 262/1 – 10/A. Trasa kabele se nadále 
svede na pozemek p.č. 256/10, kde se u hranice pozemku p.č. 629 umístí světelné místo 
11/A a 12/B, která je u hranic pozemku p.č. 619. Dále kabel povede na pozemek p.č. 613, 
kde se rozdělí na dvě trasy.  

− První trasa povede do rozpojovací jistící skříně SR2 u hranice pozemku p.č. 613, kde se 
nachází tři světelná místa – 22/S u hranice pozemku p.č. st. 30, 21/S u hranice pozemku 
p.č. 220/9 a 20/S u hranice pozemku p.č. st. 48.  

− Druhá trasa povede z pozemku p.č. 613 skrz pozemek p.č. 619, kde bude umístěno 
světelné místo na hranici s pozemkem p.č. 215/1. Dále kabel povede přes pozemek p.č. 
220/1 na pozemek p.č. 612/1, kde se budou nacházet dvě světelná místa – 23/S u hranic  
pozemku p.č. st. 33 a 24/S u hranic pozemku p.č. st. 42.   

− Z pozemku p.č. 220/1 se trasa kabelu opět napojí na pozemek p.č. 619, kde se umístí šest 
světelných míst – 14/A u hranice pozemku p.č. st.57. 15/A  u hranice pozemku p.č. 220/8, 
16/D u hranice pozemku p.č.220/11, 17/C na pozemku p.č. 619, 18/A a 19/A u hranice 
pozemku p.č. 221/3.  

− Z rozpojovací jistící skříně SR1 na pozemku p.č. 608/7 je vyvedena trasa kabele přes 
hranici pozemku p.č. 619, kdy u rohu pozemku p.č. 3/1 pokračuje na pozemek p.č. 608/1, 
kde se umístí tři světelná místa – 30/S u hranice pozemku p.č. 3/1, 31/S  u hranice pozemku 
p.č. 3/3 a p.č, st. 80 a 32/S u hranice pozemku p.č. 624. Od světelného místa 32/S povede 
trasa kabelu na protilehlou stranu pozemku p.č. 608/1, odkud povede kolem hranic 
pozemků p.č. st. 4, p.č. st. 5 a p.č. 608/3, kde se zakončí světelným místem 33/S u hranice 
pozemku p.č. 7/2. Z protilehlého bodu (světelné místo 33/S) dále trasa kabelu povede na 
pozemku p.č. 608/1 v blízkosti pozemku p.č. 608/4. Na hranici pozemku p.č. st. 7 bude 
umístěno světelní místo 34/S. Trasa kabelu bude pokračovat kolem pozemků p.č. st. 8         
a p.č. 608/5 a bude zakončena světelným místem u hranic pozemku p.č. st. 62 vše v k.ú. 
Újezd u Chanovic, obec Chanovice.  

− Technické parametry: 

− Bude položena cca 1 370m kabelových tras.  

− Budou osazeny 3ks plastových pilířů – 2x pojistková skříň SR a 1x rozvaděč 
zapínacího místa RVO 3*25A 

− Veřejné osvětlení – světelná místa  

▪ A – 15 ks, svítidlo LED uliční UniStreet gen2 Micro  

▪ B – 1ks, svítidlo, výložník, svorkovnice dtto světelné místo typu “A“ 

▪ C – 1ks, svítidlo, výložník, svorkovnice dtto světelné místo typu “A“ 

▪ D – 2 ks, svítidlo dtto světelného typu “A“  

▪ S – 16 ks, svítidlo LED uliční UniStreet gen2 Micro 

 

− Připojení na technickou infrastrukturu:  

− Nová osvětlovací soustava se připojí na nový rozvaděč zapínacího místa VO poblíž 
trafostanice uprostřed území, elektroměrový rozvaděč bude mít hlavní jistič před 
elektroměrem LTN-25B-3 a připojí se ze stávající rozpojovací jistící skříně 
společnosti ČEZ Distribuce označené ISR 522 (R2) 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Liniová stavba veřejné technické infrastruktury. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

− Obec Chanovice (k.ú. Újezd u Chanovic) má uzemní plán, podle kterého je uvedený záměr 
"Veřejné osvětlení Újezd u Chanovic v rozsahu akce ČEZ Distribuce IE-12-0007222" na 
pozemku parc. č. 256/1, 256/10, 608/1, 608/7, 609, 612/1, 613, 619, 623, 627 nachází 
v zastavěném území na ploše s funkčním využitím “SV - Plochy smíšené obytné 
venkovské“, ID - Plochy infrastruktury dopravní“, PV - Plochy veřejných prostranství (U13 – 
Plocha přestavby, úprava veřejného prostranství)“.   

 

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního 
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky          
a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Horažďovice, odbor 
výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00      
a pátek od 8,00 - 11,00 hodin). 

 

Upozornění: 

Stavební úřad nezasílá přílohou koordinační situaci stavby, neboť se jedná o rozsáhlou stavbu, 
která by ve zmenšeném měřítku přílohy oznámení, byla nepřehledná. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
  
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského 
úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu 
zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět 
na Městský úřad Horažďovice. 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Chanovice, IDDS: x3razic 
 sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
 
úřední deska 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 1/8, 1/10, 1/2, 1/3, 1/4, 1/14, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 21, 25, 27, 30, 31, 35, 41, 42, 48, 
55, 57, 62, 63, 80, 81, parc. č. 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7/2, 10/1, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 206/1, 
206/8, 215/1, 215/2, 217, 218/4, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 221/3, 256/4, 256/9, 
262/1, 264/2, 264/3, 264/8, 608/3, 608/4, 608/5, 264/17, 622, 624, 625, 628, 629 v katastrálním 
území Újezd u Chanovic 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Chanovice, Újezd u Chanovic č.p. 41, č.e. 13, č.e. 5, č.p. 20, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 26, č.p. 7, č.p. 
9, č.p. 12, č.e. 2, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 21, č.e. 6, č.p. 34, č.p. 38, 
č.p. 39 a č.p. 43 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
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ostatní 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet  s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, 
Územní odbor Klatovy, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01  České Budějovice 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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